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4 ngày nghỉ Tết: Hơn 200 người thương vong vì tai nạn giao thông
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Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông (TNGT)
khiến 104 người thiệt mạng, 135 nười bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do người
điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia…
3 ngày nghỉ lễ xảy ra 160 vụ TNGT khiến 81 người thiệt mạng
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Ngày nghỉ Tết cuối cùng (4/1) đã xảy ra 48 vụ TNGT làm chết 22 người, bị thương 38
người. Như vậy, trong 4 ngày nghỉ Tết, cả nước có tất cả 209 vụ TNGT làm chết 104
người, bị thương 135 người. So với cùng kỳ năm 2014 thì tăng 17 vụ, giảm 2 người thiệt
mạng nhưng tăng 17 người bị thương.
Số vụ TNGT hầu hết xảy ra trên đường bộ, phần lớn là tai nạn xe môtô và xảy ra nhiều
trên quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực nông thôn. Nguyên nhân do người điều khiển xe môtô vi
phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, chạy quá tốc độ, vi phạm quy
định về nồng độ cồn hoặc kỹ năng điều khiển xe máy còn hạn chế. Tại bệnh viện (BV)
Việt Đức  Hà Nội, trong mấy ngày nghỉ Tết đã tiếp nhận 120150 ca cấp cứu mỗi ngày,
trong đó khoảng 60% ca liên quan đến TNGT. Nhiều nạn nhân nhập viện trong tình trạng
đa chấn thương, trong đó nhiều người tuổi còn rất trẻ, từ 2535 tuổi với 50% có nồng độ
cồn trong máu.
Bên cạnh đó, cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 33.794 trường
hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 16 tỷ 984,1 triệu đồng;
tạm giữ 68 ôtô, 16.984,1 xe môtô. Đồng thời điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng hơn 150 ý kiến phản ánh của người dân, giảm
so với đợt nghỉ lễ 30/4 và 2/9/2014. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé
quá cao so với quy định, xe chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách.
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